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Buurt Dennenlaan ziet
inbreidingsproject niet zitten
Vandaag om 05:00 door Filip Spoelders

HOVE - In Hove is het openbaar onderzoek afgesloten voor de sloop van een
woning en de bouw van een nieuwe woning plus zes gekoppelde
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Een deel van dit bosje zou moeten verdwijnen voor woningen. (FOTO: RR)
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“ ”

woning en de bouw van een nieuwe woning plus zes gekoppelde
eengezinswoningen in de Dennenlaan. Een nieuwbouwproject dat bij de buurt op
verzet botst.

Hove is momenteel een van de
duurste gemeenten in Vlaanderen om
een woning te kopen. Dat komt onder
andere doordat de beschikbaar ruimte

om te bouwen er niet groot meer is. Daarom ontstaan er steeds meer plannen voor
inbreidingsprojecten zoals de afgelopen jaren aan de Jan Frans Gellyncklaan.

Ook aan de Dennenlaan zijn plannen opgemaakt om binnen de open ruimte van een woonwijk te
bouwen. Maar de buren vinden dat een dergelijk project daar niet op zijn plaats is. Tijdens het
openbaar onderzoek kwamen dan ook veel bezwaarschriften binnen.

Eén van de indieners van een bezwaarschrift is Rudi Van Poele. “Er zijn plannen om een villa af te
breken en die te vervangen door een nieuwe. Achterin het domein zouden ook nog eens zes
gekoppelde woningen moeten komen. Om die te kunnen bereiken, wordt er een nieuwe weg in de
Dennenlaan aangelegd. De Dennenlaan is nu een wegel die veel fietsers gebruiken om richting
fietsostrade te rijden. Extra verkeer maakt de situatie er gevaarlijk. Er is zelfs sprake van een latere
tweede fase om nog eens zes gekoppelde woningen te bouwen. Wij hebben niets tegen het
afbreken van een villa om die dan te vervangen door een andere. Maar een dergelijk grootschalig
project past niet in deze omgeving”, schetst hij één de zorgen die in de buurt leven.

Ook het verdwijnen van groen vormt een punt van ergernis. “Nu is er nog een klein bos, maar dat
zou voor een groot deel verdwijnen. De bestaande fauna zoals egels, Vlaamse gaaien en fazanten,
zal er nog moeilijk kunnen gedijen, wanneer het groen verdwijnt.”

Oppositiepartij Hove Beweegt diende een bezwaarschrift in met acht opmerkingen. Ze stelt onder
andere dat slechts een deel van de geviseerde ruimte bestempeld staat als bouwgrond. De partij
maakt zich eveneens zorgen over de waterhuishouding, zoals de afvoer van het regenwater,
wanneer er zou worden gebouwd achter de tuinen van de bestaande woningen.

Schepen voor Omgeving Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) beaamt dat het om een zeer
gevoelig dossier gaat. “De bouwaanvraag werd vorig jaar al eens gelanceerd. Door het hevige
protest van de buurt trok de aanvrager het in. Nu is er een aangepast plan dat volgens de aanvrager
rekening houdt met de bezorgdheden van de omgeving. Maar de buurt leest dit blijkbaar anders,
want er zijn heel wat bezwaarschriften ingediend. Volgende week zal de Gecoro er zich over buigen
en een advies opstellen. Deze adviesraad was bij de eerste aanvraag al bijzonder kritisch over de
plannen.”

Zonder een voorafname te doen op de uiteindelijke beslissing van het schepencollege ziet hij
moeilijkheden met betrekking tot de locatie van dit project. “Het is zeker een atypisch plan voor deze
Hovese buurt. Het bevindt zich aan de rand van onze gemeente en volgens ons recent opgesteld
vlekkenplan is het niet meteen de bedoeling om daar aan inbreiding te doen. Ook zien we in deze
wijk eigenlijk een heel ander type van woningen. We zullen de aanvraag en het advies met kritische
blik bekijken.”
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